
Notulen OLV – 29 september 2016 

Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), 
Gonda de Vries. Afwezig met afbericht: Manja 
Commandeur, Dhr. Snoek (OSG),R.v/d   Molen Outdoor 
Stereo 

x  De heer T. van Eijk (wethouder gemeente Hoorn)
 De heer J. van Kampen ( gemeente)
 25 bezoekers

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Mededelingen: Er is aktie gevoerd tegen de Witte vloot steiger aan de Nieuwe Wal. 
Waarom: bedreiging van het schelpenstrandtje, en de water kwaliteit. Vergaande 
veranderingen voor de honden zwemplek. Aanleg van steigers en enorme dammen. 
Veel extra verkeer door bevoorrading en toeristen vervoer over de Willemsweg en 
in het park.
Mooi alternatief voor de Witte Vloot is Marina Kaap Hoorn. Dat moet nog worden 
onderzocht . Rogier Tonnaer is al in gesprek geweest met Ooms, en die stond er niet 
afwijzend tegenover, nu wethouder Tap nog in gesprek met Ooms.
Wij hebben 500 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan de raad. Ook is er 
een online petitie gestart waar nog ruim 1000 handtekeningen zijn verzameld.

De heer Entius is blij dat hij eindelijk een verwijzing heeft naar zijn stukje 
Draafsingel in de Van Beijerenstraat. Nu zijn ze ook eindelijk te vinden voor 
hulpdiensten.

Wij hebben naar eer en geweten de vrijkaarten, die we hebben gekregen van Rob 
van der Molen voor het Outdoor Stereo festival, uitgedeeld in het 
Venenlaankwartier. Er zijn vanavond geen klachten over het Outdoor ,maar er word 
wel veel pilletjes gebruik gemeld.

De vraag is om tijdens de verbouwing van het OSG, een parkeerverbod in te stellen 
tussen de fietsdoorsteek en de Sportlaan.

2. Theo van Eijk stelt zich voor als de wethouder die de plaats van Michiel Pijl heeft 
overgenomen.Hij is een familie man met ruime ervaring in het bedrijfsleven, en als 
bestuurder eerst in Hoek van Holland. Hij heeft in 2007 de fusie rond Medemblik en 
omstreken begeleid. Toen die klus geklaard was wilden hij terug naar Hoek van 
Holland maar de kinderen wilden niet meer mee. Dus nu wethouder in Hoorn.
Hij ziet Hoorn als centrum gemeente met belangrijke taken voor West-Friesland,  
maar ook West-Friesland is belangrijk voor Hoorn.

Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de buitenruimte,de stadsvernieuwing, 
wonen en volkshuisvesting, communicatie , dienstverlening de WMO en 
ouderenzorg en natuurlijk de kermis. En voor ons van belang de buurtkamer.

Hij vind de mensen belangrijk en wil een bijdrage leveren om de stad mooier te 
maken.Van de 10 dingen die hij doet, doet hij volgens eigen zeggen 7 goed en 3 
fout.Voor de wijk van belang zijn de komende rioolwerkzaamheden. Zeker omdat 
na de dijkverzwaring er nog bewoners zijn met schade aan hun woning. De familie 



Gravendijk aan de Boelisstraat heeft nog problemen. De wethouder geeft aan 
eventueel met mediation te kunnen helpen.

Het is echter altijd van belang om, voordat een groot project van start gaat, een nul-
meting te laten doen.

Het is noodzakelijk dat het riool in onze wijk wordt vervangen, om in de toekomst 
ook grote hoosbuien af te kunnen voeren. Het huidig riool kan maar 20 mm per uur 
aan en we moeten naar 60 mm per uur.

De wethouder nodigt de bezoekers uit om als er problemen zijn, ze hem altijd 
kunnen mailen op t.van.eijk@hoorn.nl .

De wethouder kan in ieder geval al mail verwachten over:
- LED verlichting in de Eikstraat
- boomwortels en overhangend groen
- wanneer gaat het Persdrukriool uit de Willemsweg en komen de bomen weer   
  terug. We hebben nog 43, grote bomen tegoed van het HHNK
- snoeien van bomen in de van Beijerenstraat 
- wordt er nog gespoten tegen bladluizen

Ondanks dat Hoorn een groene gemeente is wat betreft bomen, zien onze 
wijkbewoners toch wel dat sommige bomen overlast geven omdat ze te groot 
worden.

Wij kijken dan ook uit naar het debat dat de wethouder wil gaan voeren, of  bomen 
weg moeten, of vervangen  door een kleiner formaat boom, of blijven staan.

3. Michiel Smiers, zonne-initiatief Hoorn.
   Erg interessante presentatie over het participeren in duurzame energie d.m.v.      
plaatsen van zonnepanelen op de brandweerkazerne. Zie onze website
 www.olvhoorn.nl 

Om 10 sluiten we de vergadering met de mededeling dat op 5 november de open 
dag in het Praethuys is, en op 24 november de burgemeester op ons overleg komt.
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